
De gemeenteraad 
 
De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De 
vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune! 
Op 28 augustus zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft het controleprotocol voor de jaarrekening 2007 vastgesteld en de extra accenten 

die de gemeenteraad bij de controle van belang vindt daarbij aangegeven. Deze extra accenten 
voor 2007 zijn de financiële beheersing van de projecten Integraal Accommodatiebeleid, De WMO 
en de rekenkundige onderbouwing van de jaarlijkse bijdrage uit het op te zetten Ontwikkelbedrijf 
Tynaarlo.    

• De raad heeft een herziening van het bestemmingsplan “Ter Borch” vastgesteld. Deze herziening 
heeft ondermeer betrekking op een beperking van de bouwhoogten langs de randen van het 
plangebied.  

• De raad heeft het facetbestemmingsplan “Noodbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder 
Lappenvoort en polder het Oosterland” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt realisatie van 
noodberging in de gemeenten Haren en Tynaarlo mogelijk   

• De raad heeft een krediet van € 5.300.000.- voor de locatieontwikkeling van het project Groote 
Veen in Eelde beschikbaar gesteld. Door middel van dit krediet kan het college van burgemeester 
en wethouders de voorbereiding van de woningbouwontwikkeling van het gebied Groote Veen 
oppakken.   

• De raad is akkoord gegaan met het beschikbaarstellen van een krediet en een 
exploitatiebegroting voor de “Dagmavo” te Eelde-Paterswolde. Het is de bedoeling om deze 
“Dagmavo” te betrekken bij het Integraal Acommodatiebeleid voor Eelde-Paterswolde. 

• De raad heeft een bedrag van € 104.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van meubilair van 
de nevenvestiging KEGG (Koninklijke Effatha Guyot Groep) van de stichting De Brink en heeft 
ingestemd met een huurovereenkomst die de KEGG met de stichting De Brink aangaat. De 
gemeenteraad is 2 jaar geleden akkoord gegaan met de oprichting van deze nevenvestiging op 
het terrein van stichting De Brink. 

• De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van €  245.500.- voor de 
ontwikkeling van brede scholen en sportaccommodaties voor het project in Vries. Het Rijk 
financiert 50% van de kosten. Het project in Vries houdt in dat bij Cbs De Holtenhoek een ruimte 
wordt ingericht voor peuterspeelzaal en een multifunctionele ruimte voor voorschoolse en 
tussenschoolse opvang op de school. Bij de Obs De Vijverstee gaat het om het omvormen van 
het huidige speellokaal in lesruimten en het creëren van een nieuw speellokaal bij de onderbouw. 

• De raad heeft ingestemd met het starten van een procedure om een gedeelte van de Handelsweg 
op het bedrijventerrein Vriezerbrug aan het verkeer te onttrekken. Het betreft het gedeelte ten 
noorden van Koelgroep Dorenbos b.v. 

• De raad heeft kennis genomen van  de gewijzigde planschaderegeling op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Daarbij heeft de raad ook besloten om het wettelijk drempelbedrag dat een 
ieder die planschade van de gemeente wil ontvangen te bepalen op € 300.-. 

• De raad heeft de jaarrekening over 2006 van de GGD Drenthe voor kennisgeving aangenomen. 
• De raad heeft verder ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Midden Drenthe. Deze gemeenschappelijke regeling 
is overbodig geworden omdat in 2002 de 3 GGD’s in Drenthe zijn gefuseerd tot de GGD Drenthe. 

• De raad heeft verder besloten dat burgemeester en wethouders het concept Integraal 
Accommodatiebeleidsplan Zeyen het inspraaktraject in kunnen brengen. Later in het proces stelt 
de gemeenteraad uiteindelijk dit plan vast. In de discussie heeft het college de toezegging gedaan 
om naar de toekomst toe helder te communiceren in de fases van het Integraal 
Accommodatiebeleidsplan die nog zullen volgen. 

• De raad heeft het Integraal Accommodatieplan Yde – De Punt vastgesteld.  
• De raad heeft gesproken over de ontwerp – begroting 2008 van de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst (ISD). Daarbij heeft hij aangegeven belangrijk te vinden dat de ISD volgende 
aandachtspunten in haar begroting opneemt: extra zorg voor opleiding en scholing/vorming en de 
bejegening van klanten door de ISD. 

• Tot slot heeft de raad een discussie gevoerd over de door de fractie van Leefbaar Tynaarlo 
ingediende initiatief om (verdere) schaalvergrotende herindelingen als onwenselijk te 
beschouwen. Alle fracties waren van mening dat een verdergaande schaalvergroting in de vorm 
van een gemeentelijke herindeling niet afhankelijk moet zijn van alleen inwoneraantal. Herindeling 
heeft draagvlak nodig bij de bevolking en moet maatwerk zijn in de ogen van de raad. Het 



takenpakket kan van gemeente(grootte) tot gemeente verschillend zijn. Ook de omvang van de 
gemeente en het aantal kernen speelt in de ogen van de raad een rol. Naar de mening van de 
raad is schaalvergroting (herindeling) niet op voorhand een methode om bestuurskracht bij de 
gemeente te vergroten. Schaalvergroting bij gemeente moet geen doel op zich worden aldus de 
raad. 
Besloten is dat namens de raad het college deze wensen op de Buitengewone Algemene  
Ledenvergadering van de VNG op maandag 10 september a.s, overbrengt.         

 
De agendapunten: 

• Doe mee onderzoek Verbonden Partijen, de 
• Nota verbonden partijen en  
• De discussie over “staatssteun” (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) zijn 

doorgeschoven naar de raadsvergadering van dinsdag 11 september. 
  
Een woordelijk verslag, vindt u t.z.t. op www.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u 
bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: mailto:j.l.de.jong@tynaarlo.nl.  


